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HOTARAREA 

 
 Nr. 187 din 15.12.2008 

 
Privind asocierea Municipiului Roman în vederea  înfiinţării  

S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. ROMAN 
 

Consiliul Local al Municipiului Roman, întrunit în şedinţă ordinară; 
 

               Avand in vedere expunerea de motive nr. 21127 din 11.12.2008 a 
Primarului municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan LEOREANU; 

     Avand in vedere raportul de specialitate nr. 21128 din 11.12.2008 al 
Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Roman prin care se propune 
înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni. 

  Având în vedere Hotărărea A.G.A a S.C. ACVASERV S.R.L. Roman nr. 
6/10.12.2008; 

Vazand avizul favorabil nr. 56 din 15.12.2008 al comisiei pentru administraţie 
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 89 din 15.12.2008 al comisiei 
juridice, dovada privind disponibilitatea firmei nr. 51837 din 11.12.2008 emisă de 
O.R.C. de pe lângă tribunalul Neamţ, precum şi avizul de legalitate nr. 21302 din 
15.12.2008 dat de secretarul municipiului Roman; 

In scopul imbunatatirii administrării domeniului public şi privat, in spiritul 
respectării criteriului de eficienţă în utilizarea resurselor bugetare în administrarea 
domeniului public şi privat al localităţii; 

În conformitate cu : 
- Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes 
local; 

- Prevederile art. 8, 10 coroborate cu art. 91 si urmatoarele, art. 137 si 
urmatoarele din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciala, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. 2 , lit. “d” si alin. 6, lit. “a” din Legea nr. 215/ 
2001R cu privire la administratia publica locala – cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 31/1990, privind 
societăţile comerciale 

    În temeiul art. 45 şi 115, alin. 1, lit. „b” din  Legea nr. 215/2001R privind 
administraţ ia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Roman în calitate de acţionar 
majoritar cu S.C. ACVASERV S.R.L. Roman în vederea înfiinţării S.C. 
MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman, persoana juridica romana, pe acţiuni, 
cu acţionar majoritar Municpiul Roman, cu o cotă de 99,9% din acţiuni; 
 S.C. ACVASERV S.R.L. Roman va deţine o cotă de 0,1% din acţiuni. 



Art.2. Societatea comerciala S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A 
Roman, se organizeaza si va functiona in conformitate cu dispozitiile legale in 
vigoare si cu proiectul actului constitutiv prevazut in anexa nr.1,  având în obiectul 
de activitate următoarele : 

Cod CAEN 6820 – Inchirierea si subânchirierea bunurilor imobiliare proprii 
sau inchiriate   
Cod CAEN 9603 – activitati pompe funebre 
Cod CAEN 3811-  Colectarea deşeurilor nepericuloase  
Cod CAEN 3812-  Colectarea deşeurilor periculoase 

 

Art.3 .  Capitalul social al S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A  
Roman,  este 478 000 lei si se constituie prin aportul în natură al Municipiului  
respectiv imobilul construcţie şi teren în suprafaţă de 540 m.p., situat în Roman, 
str. Păcii, nr. 56, propritate privată a municipiului Roman, identificat cu nr. 
Cadastral 101, CF 147/N, evaluat la 468 000lei, conf rap de expertiză, şi aportul în 
numerar al municipiului în sumă de 9522lei, precum şi aportul în natură al S.C. 
ACVASERV S.R.L. Roman în valoare de 478lei. 

 

Art.4. Personalul salariat existent, în compartimentele specializate ale 
Primăriei Municipiului Roman, precum şi cel existent în cadrul S.C. ACVASERV 
S.R.L. Roman, pe activităţile ce fac obiectul delegării de gestiune sau transmiterii 
dreptului de administrare, la data incheierii protocolului de predare-primire ,va fi 
preluat de S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman si isi pastreaza salariile  şi 
drepturile avute la data preluării, pana la negocierea contractului colectiv de munca. 

 

Art.5. Se numesc reprezentanţii Municipiului Roman în ADUNAREA 
GENERALĂ A ACŢIONARILOR a S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A 
Roman, in urmatoarea componenta : 

 

1. dl. Gabriel-Cristian FARCAŞ 
2. dl. Aurelian JORA 
3. dl. Marian Emil PERICICĂ 

 

  Art.6.  Se acordă mandat reprezentanţilor A.G.A. nominalizaţi la art. 5 de a 
elabora şi semna în numele Municipiului Roman actul constitutiv al societăţii în 
formă finală  şi de a numi membrii consiliului de administraţie, de a semna şi 
elabora toate actele necesare înregistrării societăţii, de a desemna persona care se 
va prezenta la notarul public cu Statutul societatii in vederea autentificarii pentru 
inregistrarea la Oficiul Registrul Comertului si indeplinirea celorlalte demersuri 
legale privind constituirea societatii comerciale, inclusiv prezentarea acestor 
documente la O.R.C. si ulterior obtinerea certificatului de inregistrare si a celorlalte 
documente necesare functionarii societatii comerciale. 
 

Art.7. Se aprobă avansarea din bugetul local a cheltuielilor de 
înmatricularea a societăţii S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman. 

 

Art.8.  Primarul va asigura executarea prezentei hotărâri prin serviciile de 
specialitate. 

 

Art.9. Hotărârea se va comunica, potrivit legiii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor şi instituţiilor interesate. 

   
Preşedinte de şedinţă                       Contrasemnează                                                  

            Consilier,                                                           Secretar, 
   Av. Alin Lucian ANTOCHI.                          Jurist Gheorghe CARNARIU 


